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Opracowana innowacja ma za zadanie odkrywać, rozwijać i 
wspomagać umiejętność kreatywnego poznawania 
rzeczywistości. Odpowiednio dobrane formy i metody pracy 
mają na celu inspirować do tworzenia, realizowania swoich 
pomysłów, sprawdzania ich. Innowacja stwarza również 
doskonałą okazję do zacieśniania więzi rodzinnych z rodzicami 
oraz członkami rodziny poprzez wspólne zabawy i pokazanie 
wytworów dzieci.
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Cele główne:

- rozbudzanie kreatywności, ciekawości, logicznego myślenia 
oraz aktywności poznawczej dziecka

- umożliwianie dzieciom poznawania podstaw technologii 
informatycznej

- wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka uwzględniając 
jego potrzeby intelektualne, emocjonalne, społeczne i estetyczne 
zgodnie z indywidualnymi możliwościami

- inicjowanie samodzielnych działań dzieci, umiejętności 
dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów

- przygotowanie dziecka do roli świadomego odbiorcy,

- budowanie u dziecka poczucia własnej wartości,

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, planowania działań

- rozwijanie indywidualnych cech osobowości, potencjalnych 
zdolności twórczych
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Sposób realizacji:

Cele innowacji realizowane były poprzez włączenie 
aktywnych metod i form pracy, które uatrakcyjniły 
zajęcia, rozbudzały zainteresowania dzieci,  
rozwijały sprawność i koordynację ruchową. 
Innowacja przewidywała wykorzystanie metod 
nastawionych na odkrywanie, poszukiwanie i 
działanie przez dziecko, a więc w jak najszerszym 
stopniu wykorzystanie metod aktywizujących -  
rozwijających kreatywność i wyobraźnię.
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Działania:

Multimedialne puzzle: „Zimowa 
układanka”, „Motylkowe puzzle”, 
„Farma na wsi”, „Rower”, 
„Emocje”, „Łazienki Królewskie”
Kolorowanki multimedialne; 
„Wesołe stokrotki”, 
„Instrumenty”
Kodowanie na ekranie: 
„Zakodowane rytmy”, 
„Multimedialne pianinko”
Prezentacje multimedialne 
wzbogacające treści podstawy 
programowej

„Komputerowe Krasnale”- zapoznanie z technologią TIK
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„Matematyczne Krasnale” – rozwój 
logicznego myślenia

„Trójkątna bajka” – zabawa 
matematyczna na podstawie 
wiersza D. Wawiłow
Zabawy ruchowe z kodowaniem 
– odtwarzanie zakodowanych 
układów ruchowych
„Mierzymy i ważymy” – zabawa 
matematyczna z 
wykorzystaniem różnorodnych 
miarek, w tym samodzielnie 
wykonanej wagi
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- wykonanie gry planszowej – 
rozpoznawanie symboli na kostce, 
kształtowanie odporności 
emocjonalnej
- wykorzystywanie naturalnych 
sytuacji i materiałów 
przyrodniczych do zabaw 
matematycznych
- wykorzystywanie ich do 
różnorodnych zabaw i ćwiczeń np. 
matematycznych, rozwijajach 
logiczne myślenie, plastycznych
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„Artystyczne Krasnale” – czyli 
„coś z niczego”

„Smok” – zajęcia plastyczne z 
wykorzystaniem rolek po papierze 
toaletowym
„Zdrowe kanapki” – wykonanie 
kolorowych kanapek z 
wykorzystaniem wiosennych warzyw
„Wiosenne kwiaty”, „Kwiatki z 
nasion” – z  materiałów ekologicznych
„Pieczenie chleba”, „Zdrowe 
słodycze”, „Pyszne pierogi” – zabawy 
manualne
„Ekoludek” – z materiałów 
recyklingowych
 Tworzenie muzyki z przedmiotów 
codziennego użytku
„Mój instrument” – wykonanie 
instrumentów z dostępnych 
materiałów
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„Malowanie 10 palcami do 
muzyki”
„Rysowanie na tackach z kaszą” 
„Origami dla dzieci”
„Słoik z przetworami” – praca 
plastyczna – doskonali 
umiejętność kreatywnego 
działania
„Wykonanie stempli z ziemniaka”- 
rozwijanie kreatywności
„Skarpetkowy stwór” – praca 
plastyczna
„Moja kukiełka” – praca 
plastyczna
„Obrazki z soli” – zabawa 
plastyczna
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„Rozgadane Krasnale” – kreatywny 
rozwój mowy

Urządzenie i wzbogacanie kącika 
do czytania książek
„Moja baśń” – kreatywne 
tworzenie opowieści
„Nagranie swojej własnej bajki”
„Książkowy (foto) bal 
przebierańców
„Moja pierwsza książeczka” – 
praca twórcza
- Słuchanie wierszy J. Tuwima – 
próby kończenia zdań rymami
„Nasz teatrzyk” – improwizacje 
teatralne z wykorzystaniem 
przyborów toaletowych
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Efekty realizacji:

- łączenie zabawy z edukacją – wykorzystanie 
elementów zabawy jako naturalnej potrzeby dzieci w 
wieku przedszkolnym

- rozwijanie zainteresowań technicznych, 
matematycznych, muzycznych, plastycznych, 

- zdobywanie nowych umiejętności uzależnione od 
indywidualnych predyspozycji dziecka

- przyjęcie  kreatywnej postawy  sprzyjającej 
twórczemu rozwojowi dziecka
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Korzyści, jakie przyniosła realizacja:

- Łączenie zabawy z edukacją – wykorzystanie elementów zabawy jako 
naturalnej potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym

- Stosowanie atrakcyjnej, zachęcającej do pracy formy zajęć

- Stopniowanie trudności zadań i ćwiczeń, dostosowywanie ich do 
możliwości dziecka, jego zainteresowań i postępów

- Zdobywanie nowych umiejętności uzależnione od indywidualnych 
predyspozycji dziecka

- Przyjęcie postawy stymulującej i inspirującej sprzyjającej twórczemu 
rozwojowi dziecka

- Kształtowanie w świadomości dziecka prawidłowego stosunku do 
otaczającego go środowiska
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